
    
    
    

  من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������وووو    ������������    ((((موضوع ا�لقة تفس� اآليت�موضوع ا�لقة تفس� اآليت�موضوع ا�لقة تفس� اآليت�موضوع ا�لقة تفس� اآليت�
ْن {{{{يقول اهللا تبارك وتعا!  َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ

َ
7َِ� أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُم8ِْ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

1Bا Cْن َما يَوَد َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
7َِ� أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُم8ِْ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

1Bا Cْن َما يَوَد َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
7َِ� أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُم8ِْ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

1Bا Cْن َما يَوَد َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
7َِ� أ ْهِل الِكتَاِب َوَال الُم8ِْ

َ
يَن َكَفُروا ِمْن أ ِ

1Bا Cَما يَوَد
ب*ُكْم َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََْتِِه َمن ن ر1 ب*ُكْم َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََْتِِه َمنَخْ�ٍ م* ن ر1 ب*ُكْم َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََْتِِه َمنَخْ�ٍ م* ن ر1 ب*ُكْم َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََْتِِه َمنَخْ�ٍ م* ن ر1   }}}}يََشاُء َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ يََشاُء َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ يََشاُء َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ يََشاُء َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ     َخْ�ٍ م*

b هذه اآلية الكريمة يب� جل وعال شدة عداوة الZفرين من أهل الكتاب وا�78W ألهل اإليمان 
للمؤمن� وقد حذرنا تبارك وتعا! من مشابهتهم kنقطع اWحبة بيننا وبينهم إال eبة دعوتهم إ! 

pاسن اإلسالم وتعاe وبيان �rم فهذا أمر مطلوب يقول تبارك وتعا! اs يَن {{{{مه ِ
1Bا Cيَن َما يَوَد ِ
1Bا Cيَن َما يَوَد ِ
1Bا Cيَن َما يَوَد ِ
1Bا Cَما يَوَد

ْهِل الِكتَاِب {{{{أي هم ال يتمنون وال يودونما يتمv ما يتمv ما يتمv ما يتمv قوu ما يود أي }}}}َكَفُرواَكَفُرواَكَفُرواَكَفُروا
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
 قال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباسقال ابن عباس}}}}    ِمْن أ

 . والشك أن اآلية |مة يهود اWدينة ونصارى yرانيهود اWدينة ونصارى yرانيهود اWدينة ونصارى yرانيهود اWدينة ونصارى yرانرx اهللا عنهما أهل الكتاب هم 
7ِ�َ وَ وَ وَ وَ {{{{قوu تبارك وتعا! 7ِ�َ َال الُم8ِْ 7ِ�َ َال الُم8ِْ 7ِ�َ َال الُم8ِْ يَن َكَفُروا {{{{ """"أهلأهلأهلأهل""""معطوف � معطوف � معطوف � معطوف � وهو  م�8 مكةم�8 مكةم�8 مكةم�8 مكة :أي    }}}}َال الُم8ِْ ِ

1Bا Cيَن َكَفُروا َما يَوَد ِ
1Bا Cيَن َكَفُروا َما يَوَد ِ
1Bا Cيَن َكَفُروا َما يَوَد ِ
1Bا Cَما يَوَد

ْهِل الِكتَاِب 
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ْهِل الِكتَاِب ِمْن أ
َ
ينَ {{{{يع� b قوu  """"اBيناBيناBيناBين""""عطفا � عطفا � عطفا � عطفا � و�وز أن يكون  }}}}ِمْن أ ِ

1Bا Cينَ َما يَوَد ِ
1Bا Cينَ َما يَوَد ِ
1Bا Cينَ َما يَوَد ِ
1Bا Cإما أن إما أن إما أن إما أن يع�  }}}}َما يَوَد

قوu تبارك     ،،،،حاسحاسحاسحاسرأي ا�رأي ا�رأي ا�رأي ا�، وهذا هو تكون عطفا � أهل الكتاب و�ما أن يكون عطفا � اBينتكون عطفا � أهل الكتاب و�ما أن يكون عطفا � اBينتكون عطفا � أهل الكتاب و�ما أن يكون عطفا � اBينتكون عطفا � أهل الكتاب و�ما أن يكون عطفا � اBين
ب*ُكمْ {{{{وتعا! ْن َخْ�ٍ م*ن ر1 َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ

َ
ب*ُكمْ أ ْن َخْ�ٍ م*ن ر1 َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
ب*ُكمْ أ ْن َخْ�ٍ م*ن ر1 َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
ب*ُكمْ أ ْن َخْ�ٍ م*ن ر1 َل َعلَيُْكم م* ن ُف12َ
َ
ْن َخْ�ٍ {b  }منمنمنمن{بعض اWف�ين يقول أن     }}}}أ ْن َخْ�ٍ م* ْن َخْ�ٍ م* ْن َخْ�ٍ م* زائدة زائدة زائدة زائدة  }م*

أو بعض حروف ا�ر  "من"أو  "ا�اء"أن يقال أن وهذا �م ال يصح وال �وز b �م اهللا جل وعال وهذا �م ال يصح وال �وز b �م اهللا جل وعال وهذا �م ال يصح وال �وز b �م اهللا جل وعال وهذا �م ال يصح وال �وز b �م اهللا جل وعال 
لكن أن يع� بالزيادة هذا �م ال �وز وال يصدر  WعW،vعW،vعW،vعv،يقال صلة يقال تقوي ايقال صلة يقال تقوي ايقال صلة يقال تقوي ايقال صلة يقال تقوي ا ، ولكن، ولكن، ولكن، ولكنإنها زائدة

من مؤمن باهللا تبارك وتعا! وبكتابه، وهو اسم Wن لم يسَم فاعله ويقال أيضا هو نائب فاعل، فمن 
ألن ي2ل فعل مب� للمجهول  ما لم يسَم فاعلهما لم يسَم فاعلهما لم يسَم فاعلهما لم يسَم فاعلهومنهم من يقول  فاعلفاعلفاعلفاعل نائبنائبنائبنائبا�حوي� من يقول 

 ....ة واإلسالمة واإلسالمة واإلسالمة واإلسالمهو ا�بوهو ا�بوهو ا�بوهو ا�بوهنا  با�rبا�rبا�rبا�rواWراد 
وأن أهل الكتاب والكفار ال يودون �ا ا�r ومصدر ا�r �ا هو طريق األنبياء والرسل، وأكرمهم 

اWراد با�r العلم اWراد با�r العلم اWراد با�r العلم اWراد با�r العلم وأفضلهم نبينا ص� اهللا عليه وسلم اrاتم لألنبياء قبله، وهناك قول آخر أن 
 . ه وحكمة بهذا ا�ينفهم �سدوننا � ما عندنا من ا�r من علم وفق والفقه وا�كمة،والفقه وا�كمة،والفقه وا�كمة،والفقه وا�كمة،

هذا فضل اهللا تبارك وتعا! أنه Iتص بعباده من     }}}}َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََِْتِه َمن يََشاءُ َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََِْتِه َمن يََشاءُ َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََِْتِه َمن يََشاءُ َواهللاIَ ُ1ْتَصC بِرFََِْتِه َمن يََشاءُ {{{{ثم قال تبارك وتعا! 
 b هم اهللاFف�ون رWته و�حسانه وقد اختلف اFراد يشاء بفضله ورWة"اFةبالرFةبالرFةبالرFهنا """"بالر:  

Iتص برFته أي بنبوته خص بها Iتص برFته أي بنبوته خص بها Iتص برFته أي بنبوته خص بها Iتص برFته أي بنبوته خص بها ((((قال  اهللا عنه أنهاهللا عنه أنهاهللا عنه أنهاهللا عنه أنهع  بن أ� طالب رx ع  بن أ� طالب رx ع  بن أ� طالب رx ع  بن أ� طالب رx فروي عن  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 ) ) ) ) eمدا ص� اهللا عليه وسلمeمدا ص� اهللا عليه وسلمeمدا ص� اهللا عليه وسلمeمدا ص� اهللا عليه وسلم

 .اWراد بالرFة هنا اإلسالم ))))أي اإلسالمأي اإلسالمأي اإلسالمأي اإلسالم((((ابن عباس رx اهللا عنهما ابن عباس رx اهللا عنهما ابن عباس رx اهللا عنهما ابن عباس رx اهللا عنهما قال  القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢    •
 . القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    قال قوم الرFة ¥ :القول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الث    •

    ))))¦¦¦¦((((    ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 



 .... عباده قديما وحديثا عباده قديما وحديثا عباده قديما وحديثا عباده قديما وحديثاأن الرFة |مة �ميع أنواعها ال§ منحها اهللاأن الرFة |مة �ميع أنواعها ال§ منحها اهللاأن الرFة |مة �ميع أنواعها ال§ منحها اهللاأن الرFة |مة �ميع أنواعها ال§ منحها اهللا    ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •
وهذا هو الصحيح أن الرFة |مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس� باWثال، تفس� با�وع، وذلك وهذا هو الصحيح أن الرFة |مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس� باWثال، تفس� با�وع، وذلك وهذا هو الصحيح أن الرFة |مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس� باWثال، تفس� با�وع، وذلك وهذا هو الصحيح أن الرFة |مة وما ذكر من األقوال السابقة هو تفس� باWثال، تفس� با�وع، وذلك 

    ....أقواsم ليس بينها تضاد و�نما هذا اختالف تنوعأقواsم ليس بينها تضاد و�نما هذا اختالف تنوعأقواsم ليس بينها تضاد و�نما هذا اختالف تنوعأقواsم ليس بينها تضاد و�نما هذا اختالف تنوع
ب الفضل وصاح) بمعv صاحب(ختمت هذه اآلية بأن اهللا جل وعال ذو  }}}}َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ َواهللا1ُ ُذو الَفْضِل الَعِظيمِ {{{{

فاهللا جل وعال هو اWتفضل ) وما بكم من نعمة فمن اهللا(اإلحسان � عباده كما قال جل وعال 
 .اWحسن � عباده نسأل اهللا جل وعال أن يكرمنا بفضله

 من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������    ((((    اآلية ال§ بعدهااآلية ال§ بعدهااآلية ال§ بعدهااآلية ال§ بعدها

نَْها{{{{¥ قوu تعا! ِت ِ®َْ�ٍ م*
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
ٍء     َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ن1 اهللا1َ َ�َ ²ُ* َ±ْ

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
ٍء أ ن1 اهللا1َ َ�َ ²ُ* َ±ْ

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
ٍء أ ن1 اهللا1َ َ�َ ²ُ* َ±ْ

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
ٍء أ ن1 اهللا1َ َ�َ ²ُ* َ±ْ

َ
ْو ِمثِْلَها ألَْم َيْعلَْم أ

َ
أ

    }}}}قَِديرٌ قَِديرٌ قَِديرٌ قَِديرٌ 
  سبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآليةسبب نزول هذه اآلية    ◄

و¥ آية عظيمة واWف�ون sم �م كث� حول هذه اآلية لكن نوجز ال·م فيما يرتبط بها بنقاط 
 :ومسائل ستأ¸ إن شاء اهللا تعا! 

نت القبلة إ! بيت اWقدس ثم حولت بأمر اهللا تبارك أن يهود قالت Wا نسخت القبلة ،عندما ¹    ....����
َن1َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول* وَْجَهَك َشْطَر {{{{وتعا! b قوu تعا!  *pَماِء فَلَنَُو َن1َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول* وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقلCَب وَْجِهَك bِ الس1 *pَماِء فَلَنَُو َن1َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول* وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقلCَب وَْجِهَك bِ الس1 *pَماِء فَلَنَُو َن1َك قِبْلًَة تَرَْضاَها فََول* وَْجَهَك َشْطَر قَْد نََرى َيَقلCَب وَْجِهَك bِ الس1 *pَماِء فَلَنَُو قَْد نََرى َيَقلCَب وَْجِهَك bِ الس1

ن1ُه ا�َقC ِمن الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولCوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ َو�ِ الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولCوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ َو�ِ الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولCوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ َو�ِ الَمْسِجِد ا�ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََولCوا وُُجوَهُكْم َشْطَرهُ َو�ِ 
َ
وتُوا الِكتَاَب pََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

1Bِمن ن1 ا Cن1ُه ا�َق
َ
وتُوا الِكتَاَب pََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

1Bِمن ن1 ا Cن1ُه ا�َق
َ
وتُوا الِكتَاَب pََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

1Bِمن ن1 ا Cن1ُه ا�َق
َ
وتُوا الِكتَاَب pََْعلَُموَن ك

ُ
يَن أ ِ

1Bن1 ا
ا َفْعَملُونَ  ب*ِهْم َوَما اهللا1ُ بَِغافٍِل َقم1 ا َفْعَملُونَ ر1 ب*ِهْم َوَما اهللا1ُ بَِغافٍِل َقم1 ا َفْعَملُونَ ر1 ب*ِهْم َوَما اهللا1ُ بَِغافٍِل َقم1 ا َفْعَملُونَ ر1 ب*ِهْم َوَما اهللا1ُ بَِغافٍِل َقم1 حولت بعد ذلك إ! الكعبة ا8Wفة، فاpهود Wا حولت القبلة قالوا     }}}}ر1

e مدا �ل ألصحابه إذا شاء و�رم عليهم إذا شاء ف2لت اآلية، قالوا إنe مدا إذا أراد شيئا قال إن
مرة هنا، و�ذا أراد أن �رم قال هكذا، فكأن ا�ين تالعب و7أن ا�ين هو اBي يغ� فيه ويبدل 

 .}}}}َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال1 َوÁٌْ يُوÀَ َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال1 َوÁٌْ يُوÀَ َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال1 َوÁٌْ يُوÀَ َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إِال1 َوÁٌْ يُوÀَ {{{{حاشاه عليه الصالة والسالم، 
ÂÂÂÂ.... سلWا حسدوا اW هودpوهناك رواية أخرى توضح هذا، وهو أن ا b وجه إ! الكعبة وطعنواkا b م�

اإلسالم بذلك، وقالوا إن eمدا يأمر أصحابه بÃء ثم ينهاهم عنه، فما ¹ن هذا القرآن إال من 
جهته، قالوا إن هذا القرآن ليس من اهللا ولكنه من eمد ص� اهللا عليه وسلم، ويناقض بعضه بعضا، 

 . فأنزل اهللا اآلية
   ل اWرتبطة بهال اWرتبطة بهال اWرتبطة بهال اWرتبطة بهامفردات هذه اآلية واWسائمفردات هذه اآلية واWسائمفردات هذه اآلية واWسائمفردات هذه اآلية واWسائ �

وأيضا u معا¢ ، إبطال ±ء و�قامة آخر مقامه: النسخ b اللغة ::::قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج    }}}}َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ َما نَنَْسخْ {{{{قوu تعا!
 . كث�ة ستأ¸ إن شاء اهللا، تقول العرب نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت eله

 ::::وÆ اWراد بالنسخ ثالثة أقوالوÆ اWراد بالنسخ ثالثة أقوالوÆ اWراد بالنسخ ثالثة أقوالوÆ اWراد بالنسخ ثالثة أقوال
 .ن تنسخ اآلية لفظا وحكماأنه رفع اللفظ وا�كم، أ ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 ....عن ابن عباس رx اهللا عنهماعن ابن عباس رx اهللا عنهماعن ابن عباس رx اهللا عنهماعن ابن عباس رx اهللا عنهماأنه تبديل اآلية بغ�ها، روي هذا واBي قبله  ::::القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢    •



رفع ا�كم مع بقاء اللفظ، يع� أن اآلية تت� b كتاب اهللا عز وجل ولكنها  ::::القول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الث    •
 ....رواه Èاهد عن أصحاب ابن مسعودرواه Èاهد عن أصحاب ابن مسعودرواه Èاهد عن أصحاب ابن مسعودرواه Èاهد عن أصحاب ابن مسعودمنسوخة، 

  :فيها قراءتان    }}}}ا نَنَْسخْ ا نَنَْسخْ ا نَنَْسخْ ا نَنَْسخْ مَ مَ مَ مَ {{{{قوu تبارك وتعا!
Éالقراءة األوÉالقراءة األوÉالقراءة األوÉكتابه  }}}}خخخخسِ سِ سِ سِ نننننُ نُ نُ نُ ما ما ما ما {{{{أ ابن |مر بضم ا�ون و�7 الس� أ ابن |مر بضم ا�ون و�7 الس� أ ابن |مر بضم ا�ون و�7 الس� أ ابن |مر بضم ا�ون و�7 الس� قر ::::القراءة األو b Êقال أبو ع  الفار

لطالب العلم �ب أن يعرف طالب لطالب العلم �ب أن يعرف طالب لطالب العلم �ب أن يعرف طالب لطالب العلم �ب أن يعرف طالب  فائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمةفائدة مهمةوهنا أحب أن أقو ل  ))))ا�جة b القراءات السبعا�جة b القراءات السبعا�جة b القراءات السبعا�جة b القراءات السبع((((
 ::::�ة من أشهرها�ة من أشهرها�ة من أشهرها�ة من أشهرهاالعلم كتب القراءات السبع ال§ توثق منها القراءة و¥ كثالعلم كتب القراءات السبع ال§ توثق منها القراءة و¥ كثالعلم كتب القراءات السبع ال§ توثق منها القراءة و¥ كثالعلم كتب القراءات السبع ال§ توثق منها القراءة و¥ كث

o    اهد)) )) )) )) كتاب السبعةكتاب السبعةكتاب السبعةكتاب السبعة: ((: ((: ((: ((    أوالأوالأوالأوالÈ بن Ëد بن موFاهد أل� بكر أÈ اهدالبنÈ بن Ëد بن موFاهد أل� بكر أÈ اهدالبنÈ بن Ëد بن موFاهد أل� بكر أÈ اهدالبنÈ بن Ëد بن موFاهد أل� بكر أÈ البن . . . . 

o    القراءات السبع: ((: ((: ((: ((    ثانياثانياثانياثانيا b هÌبkالقراءات السبعا b هÌبkالقراءات السبعا b هÌبkالقراءات السبعا b هÌبkا (( (( (( ((Íبن أ� طالب القي ÎWÍبن أ� طالب القي ÎWÍبن أ� طالب القي ÎWÍبن أ� طالب القي ÎW . . . . 

o    الع8 هناك كتاب     ::::ثا£اثا£اثا£اثا£ا b الع8 هناك كتاب b الع8 هناك كتاب b الع8 هناك كتاب b))))))))8القراءات الع b 8القراءات الع8الن b 8القراءات الع8الن b 8القراءات الع8الن b 8الن (( (( (( ((Ïألبن ا�زÏألبن ا�زÏألبن ا�زÏألبن ا�ز . . . . 

o    القراءات األ ::::رابعارابعارابعارابعا b القراءات األربعة ((ربعة ع8 هناك ما هو أوسع b 8اف فضالء البÐإ
 )).ع8

o    وجيه القراءات من ناحية اإلعراب و7ذا هناك كتاب  ::::خامساخامساخامساخامساk الكشف عن وجوه ((هناك كتب
 . ÎW بن أ� طالب القيÍ)) القراءات السبع

o    القراءات السبع((كتاب     ::::سادساسادساسادساسادسا b ا�جة ((Êأل� � الفار. 
o    بتوجيه القراءات ماب� )) راءاتحجة الق(( ::::سابعاسابعاسابعاسابعا vفس� عموما تعkلة، وأيضا كتب اyالبن ز

Ñمقل ومك . 
وهما  }}}} خْ خْ خْ خْ سَ سَ سَ سَ نْ نْ نْ نْ نَ نَ نَ نَ َما َما َما َما {{{{بالفتح  قرأ ا�اقونقرأ ا�اقونقرأ ا�اقونقرأ ا�اقون ::::القراءة ا£انيةالقراءة ا£انيةالقراءة ا£انيةالقراءة ا£انية }}}}خخخخسِ سِ سِ سِ نننننُ نُ نُ نُ ما ما ما ما {{{{اWهم هذه القراءة و¥ قراءة بن |مر 

 . قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم
ْو نُنِْسَها{{{{وتعا! قوu تبارك

َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
ْو نُنِْسَهاأ
َ
أي } } } } نَنَْسأَهانَنَْسأَهانَنَْسأَهانَنَْسأَها{{{{ ابن كث� وأبو عمروابن كث� وأبو عمروابن كث� وأبو عمروابن كث� وأبو عمروقرأ  ::::القراءة األوÉالقراءة األوÉالقراءة األوÉالقراءة األوÉ: : : : فيها قراءتان فيها قراءتان فيها قراءتان فيها قراءتان     }}}}أ

نسأت اإلبل عن ا�وض، فأنا أنسؤها، إذا أخرتها، ومنه النسيئة b : قال أبو زيد تقول العرب نؤخرها،نؤخرها،نؤخرها،نؤخرها،
    .ا�يع

 : وÆ معv هذه القراءة ثالثة أقوالوÆ معv هذه القراءة ثالثة أقوالوÆ معv هذه القراءة ثالثة أقوالوÆ معv هذه القراءة ثالثة أقوال
 .النسخ فال ننسخها وقد ذكره الفراء أي نؤخرها عن ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 أي نؤخر إنزاsا فال نs2ا ا�تة، وقد ذكر هذا أبو ع  الفارÊ ::::القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢القول ا£ا¢    •

 . أي نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها، وقد ذكر هذا أبو ع  الفارÊ ::::القول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الثالقول ا£الث    •
ْو {{{{ وقرأ ا�اقونوقرأ ا�اقونوقرأ ا�اقونوقرأ ا�اقون    •

َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
ْو أ
َ
 .اWعv نُنِسها أي من النسياناWعv نُنِسها أي من النسياناWعv نُنِسها أي من النسياناWعv نُنِسها أي من النسياناكنة، بنون� األوÉ مضمومة وا£انية س    }}}}ِسَهاِسَهاِسَهاِسَهانُنْ نُنْ نُنْ نُنْ أ
نَْها{{{{قال تبارك وتعا! ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
نَْهانَأ ِت ِ®َْ�ٍ م*
ْ
نَْهانَأ ِت ِ®َْ�ٍ م*
ْ
نَْهانَأ ِت ِ®َْ�ٍ م*
ْ
كما سيأ¸ بأنواع النسخ أنه قد يكون من  ،بأل� منها وأي�بأل� منها وأي�بأل� منها وأي�بأل� منها وأي�أي     }}}}نَأ

 .األثقل إ! األخف، أي بأل� منها وأي� � ا�اس قاu ابن عباس رx اهللا عنهما
ْو ِمثِْلَها{{{{قوu تعا!

َ
ْو ِمثِْلَهاأ
َ
ْو ِمثِْلَهاأ
َ
ْو ِمثِْلَهاأ
َ
واWنفعة وتكون ا�كمة لالبتالء واالختبار وهذا نوع من أنواع أي b ا£واب     }}}}أ



  .يع� إ! بدل ليس إ! أخف وال إ! أثقل بل إ! مثله ،نسخ إ! مثليالنسخ أن 
من العلوم اWهمة b علوم القرآن  ،هنا مسائل أحب أن أذكرها b باب النسخ وعلم ا�اسخ واWنسوخ

للنحاس  """"ا�اسخ واWنسوخا�اسخ واWنسوخا�اسخ واWنسوخا�اسخ واWنسوخ""""الكريم الكريم الكريم الكريم رج ضمن علوم القرآن الكريم فيه مؤلفات مستقلة وهو يد
وأيضا هو يوجد كعلم من علوم القرآن الكريم فالعلماء  ،البن ا�وزي و7تب كث�ة """"نواسخ القرآننواسخ القرآننواسخ القرآننواسخ القرآن""""

يقولون النسخ من العلوم اWهمة ال يستغ� عن معرفته العلماء Wا يÔتب عليه من ا�وازل b األحZم 
 ،ويذكر العلماء أن علياً رx اهللا عنه دخل اWسجد يوما فرأى رجال يقص ،ومعرفة ا�الل وا�رام

هلكت وأهلكت، وأمر به أن Iرج من : ال، قال: أتعرف ا�اسخ من اWنسوخ؟ قال: فسأu وقال
هلكت وأهلكت ثم أمر :قال ،فكيف يف§ للناس ويعلمهم وهو ال يعلم ا�اسخ من اWنسوخ ،اWسجد

  .وروي هذا أيضا عن ابن عباس ،به فأخرج من اWسجد
 : : : : مسألة أخرى العلماء يقولون النسخ b �م العرب � وجه�مسألة أخرى العلماء يقولون النسخ b �م العرب � وجه�مسألة أخرى العلماء يقولون النسخ b �م العرب � وجه�مسألة أخرى العلماء يقولون النسخ b �م العرب � وجه�    �

و� هذا يكون القرآن Öه  ،كنقل كتاب من آخر ،يع� يكون بمعv ا�قل إما نقلإما نقلإما نقلإما نقل: : : : اWعv األولاWعv األولاWعv األولاWعv األول
 ،خل b u اآليةوهذا ال مد ،أي من اللوح اWحفوظ و�نزاu إ! بيت العزة b السماء ا�نيا ،منسوخا

يع� القرآن Öه  ،أي نأمر بنسخه و�ثباته }إِن1ا ُكن1ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ إِن1ا ُكن1ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ إِن1ا ُكن1ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ إِن1ا ُكن1ا نَْستَنِْسُخ َما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ {ومنه قوu تبارك وتعا! 
وهذا مذكور b علم نزول القرآن  ،وهو إنزاu من اللوح اWحفوظ إ! بيت العزة ،منسوخ � هذا

  .الكريم
بل  ،يع� ليس إبطال ال·م ،وهو اWقصود هنا b هذه اآلية ل واإلزالةل واإلزالةل واإلزالةل واإلزالةاإلبطااإلبطااإلبطااإلبطابمعv : اWعv ا£ا¢اWعv ا£ا¢اWعv ا£ا¢اWعv ا£ا¢

 .Ðويله من ±ء إ! ±ء
  ::::وهم يقولون أيضاً أن هذا ا�وع ينقسم إ! قسم�وهم يقولون أيضاً أن هذا ا�وع ينقسم إ! قسم�وهم يقولون أيضاً أن هذا ا�وع ينقسم إ! قسم�وهم يقولون أيضاً أن هذا ا�وع ينقسم إ! قسم�

وهذا أيضا u  ،أن يزال حكم ويؤÙ Úكم آخر ،زوال الÃء و�قامة آخر مقامه ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول     �
وهو  ،ول العرب نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت eلهق ،ومنه ما ذكرت آنفا ،أصل b اللغة

نَْها{{{{ معv قوu تعا! ِت ِ®َْ�ٍ م*
ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
نَْهاَما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو نُنِسَها نَأ

َ
 }}}}َما نَنَْسْخ ِمْن آيٍَة أ

والنسخ أن تزيل أمرا ¹ن من قبل يعمل  ،النسخ نسخ الكتاب: قال ابن فارس b معجم مقاييس اللغة
  .ثم تنسخ بأخرى¹آلية ت2ل بأمر  ،به ثم تنسخه بآخر

ومن هذا اWعv  ،كقوsم نسخت الريح األثر ،إزالة الÃء دون أن يقوم آخر مقامه :القسم ا£ا¢القسم ا£ا¢القسم ا£ا¢القسم ا£ا¢ �
يَْطانُ {{{{قوu تبارك وتعا! يَْطانُ َفيَنَسُخ اهللا1ُ َما يُلÜِْ الش1 يَْطانُ َفيَنَسُخ اهللا1ُ َما يُلÜِْ الش1 يَْطانُ َفيَنَسُخ اهللا1ُ َما يُلÜِْ الش1  ،اWصحف بدالb يزيله فال يت� وال يثبت : أي  }}}}َفيَنَسُخ اهللا1ُ َما يُلÜِْ الش1

ال يبß فإذا أزاkه  ،ما هو أصل b اللغة تزيل األثريع� ينسخ الÃء فال يبß مثل أن تأ¸ الريح ك
  .±ء بعده

 ،وهم طوائف من اWتáم� ومنهم اWعàلة من ا�اس من أنكروا النسخمن ا�اس من أنكروا النسخمن ا�اس من أنكروا النسخمن ا�اس من أنكروا النسخ    : : : : هنا مسألة أخرى و¥هنا مسألة أخرى و¥هنا مسألة أخرى و¥هنا مسألة أخرى و¥� 
بوقوعه بالكتاب والسنة وâم  وهم eجوجون باألدلةوهم eجوجون باألدلةوهم eجوجون باألدلةوهم eجوجون باألدلة    ،،،،إنه ال �وز وال يقع b هذه ال8يعةإنه ال �وز وال يقع b هذه ال8يعةإنه ال �وز وال يقع b هذه ال8يعةإنه ال �وز وال يقع b هذه ال8يعة: وقالوا



وsم b ذلك حجج وشبه  يزعمون أنه ال نسخ وأنه ال يقع النسخيزعمون أنه ال نسخ وأنه ال يقع النسخيزعمون أنه ال نسخ وأنه ال يقع النسخيزعمون أنه ال نسخ وأنه ال يقع النسخأيضا اpهود  ،السلف رFهم اهللا
النسخ فيه حكم ومصالح ف ،األمر من قبل ومن بعدووهللا جل وعال ا�كمة  ،باطلة بينها أهل العلم

 .وأيضا النسخ عندهم وجد b اkوراة أن عندهم نسخ فهذا بال شك تناقض وتعارض منهم
أم ال؟ ا�مهور � أن النسخ إنما هو أم ال؟ ا�مهور � أن النسخ إنما هو أم ال؟ ا�مهور � أن النسخ إنما هو أم ال؟ ا�مهور � أن النسخ إنما هو     لعلماء b األخبار هل يدخلها النسخ ؟لعلماء b األخبار هل يدخلها النسخ ؟لعلماء b األخبار هل يدخلها النسخ ؟لعلماء b األخبار هل يدخلها النسخ ؟هنا مسألة اختلف اهنا مسألة اختلف اهنا مسألة اختلف اهنا مسألة اختلف ا    �

ا�r هو القصص أو ا�ديث عن ±ء مع�     ،،،،äتص باألوامر وا�وا¥ أما ا�r فال يدخل النسخäتص باألوامر وا�وا¥ أما ا�r فال يدخل النسخäتص باألوامر وا�وا¥ أما ا�r فال يدخل النسخäتص باألوامر وا�وا¥ أما ا�r فال يدخل النسخ
ولكن قد يتجوز ولكن قد يتجوز ولكن قد يتجوز ولكن قد يتجوز  ،أما األخبار فال نسخ فيها ،و�نما هو b األوامر وا�وا¥ ،هذا ال يدخل فيه النسخ

b قول  إذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاإذا صح مثل هذاويæبوا ا sذا مثال ، ، ، ، ض األمور أو إذا تضمن حكما åعيا جاز نسخهض األمور أو إذا تضمن حكما åعيا جاز نسخهض األمور أو إذا تضمن حكما åعيا جاز نسخهض األمور أو إذا تضمن حكما åعيا جاز نسخهb بعb بعb بعb بع
çًَ{{{{اهللا تبارك وتعا!  ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسنا

َ
çًََوِمن َعَمَراِت ا�1ِخيِل َواأل ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسنا
َ
çًََوِمن َعَمَراِت ا�1ِخيِل َواأل ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسنا
َ
çًََوِمن َعَمَراِت ا�1ِخيِل َواأل ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسنا
َ
 :فيقول العلماء }}}}َوِمن َعَمَراِت ا�1ِخيِل َواأل

� عباده أنه من ا£مرات يأكلون وي8بون أن اهللا جل وعال امé  ،إن هذه أول آية ¹نت باrمر
لُونََك َعِن اrَْمِر {{{{ثم بعد ذلك جاءت اآلية b سورة ا�قرة  ،يع� السكر ،ويتخذون منها سكرا

َ
لُونََك َعِن اrَْمِر يَْسأ
َ
لُونََك َعِن اrَْمِر يَْسأ
َ
لُونََك َعِن اrَْمِر يَْسأ
َ
يَْسأ

ا ا ا ا يَ يَ يَ يَ {{{{ثم ا£ا£ة جاءت b سورة النساء ، هذه اWرحلة ا£انية }}}}َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِْعٌم َكبٌِ� َوَمنَافُِع لِلن1اِس َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِْعٌم َكبٌِ� َوَمنَافُِع لِلن1اِس َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِْعٌم َكبٌِ� َوَمنَافُِع لِلن1اِس َوالَْميِْ�ِ قُْل ِفيِهَما إِْعٌم َكبٌِ� َوَمنَافُِع لِلن1اِس 
ْغتُْم ُسZََرى َح1ê َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ 

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص1 ِ

1Bَها ا Cف
َ
ْغتُْم ُسZََرى َح1ê َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص1 ِ

1Bَها ا Cف
َ
ْغتُْم ُسZََرى َح1ê َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص1 ِ

1Bَها ا Cف
َ
ْغتُْم ُسZََرى َح1ê َيْعلَُموا َما َيُقولُونَ ك

َ
الةَ َوأ يَن آَمنُوا َال َيْقَربُوا الص1 ِ

1Bَها ا Cف
َ
ثم اWرحلة الرابعة اkحريم ، }}}}ك

 ìفَاْجتَنِبُوهُ لََعل1ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل1ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل1ُكْم ُيْفِلُحونَ فَاْجتَنِبُوهُ لََعل1ُكْم ُيْفِلُحونَ {{{{ا�ها{{{{ 
َعَمَراِت ا�1ِخيِل َعَمَراِت ا�1ِخيِل َعَمَراِت ا�1ِخيِل َعَمَراِت ا�1ِخيِل     ِمنِمنِمنِمنوَ وَ وَ وَ {{{{ من يرى أن Ðريم اrمر مرت بأربعة مراحل يدرج هذا األمر b اآلية

ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً 
َ
ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً َواأل
َ
ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً َواأل
َ
ْقنَاِب َيت1ِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َوِرْزقاً َحَسناً َواأل
َ
أن النسخ ال يكون إال b أن النسخ ال يكون إال b أن النسخ ال يكون إال b أن النسخ ال يكون إال b : : : : والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح     ،،،،هذا رأي }}}}َواأل

فيمكن أن يقال هذا     إال إذا تضمنت حكما åعياإال إذا تضمنت حكما åعياإال إذا تضمنت حكما åعياإال إذا تضمنت حكما åعيا    ،،،،أما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخأما األخبار فليس فيها نسخ    ،،،،األوامر وا�وا¥األوامر وا�وا¥األوامر وا�وا¥األوامر وا�وا¥
  .ويستدل بهذه اآلية b سورة ا�حل

طلق عليه السلف هنا طلق عليه السلف هنا طلق عليه السلف هنا طلق عليه السلف هنا ويُ ويُ ويُ ويُ     ،،،،ألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  b �م السلف اkخصيصألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  b �م السلف اkخصيصألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  b �م السلف اkخصيصألة وهو أن طالب العلم يقرأ دائما  b �م السلف اkخصيصهنا مسهنا مسهنا مسهنا مس    �
ومعروف عندنا b أصول الفقه وأيضا b علوم القرآن ومعروف عندنا b أصول الفقه وأيضا b علوم القرآن ومعروف عندنا b أصول الفقه وأيضا b علوم القرآن ومعروف عندنا b أصول الفقه وأيضا b علوم القرآن """"اkخصيصاkخصيصاkخصيصاkخصيص""""    ولكن اWراد به هناولكن اWراد به هناولكن اWراد به هناولكن اWراد به هنا    ،،،،نسخانسخانسخانسخا

  ....اrاص والعام واWطلق واWقيداrاص والعام واWطلق واWقيداrاص والعام واWطلق واWقيداrاص والعام واWطلق واWقيد
يقة إذا eصنا ا�ظر وتأملنا وÆ ا�ق ،،،،اkخصيص نسخااkخصيص نسخااkخصيص نسخااkخصيص نسخاîلة من سلفنا رFهم اهللا ¹نوا يطلقون � 

فيجب أن يعرف طالب  ،النسخ بمعv النسخ االصطالÁ و�نما هو اkخصيصالنسخ بمعv النسخ االصطالÁ و�نما هو اkخصيصالنسخ بمعv النسخ االصطالÁ و�نما هو اkخصيصالنسخ بمعv النسخ االصطالÁ و�نما هو اkخصيصكث�ا ال yد أن هناك 
فسلفنا رFهم اهللا فسلفنا رFهم اهللا فسلفنا رFهم اهللا فسلفنا رFهم اهللا  ،ألنها مهمة b حياته العلمية وحياته العملية أيضا ،العلم اWصطلحات واWراد بها

ï ا�قيقة أنه Æخصيص نسخا وk¹نوا يطلقون � اï ا�قيقة أنه Æخصيص نسخا وk¹نوا يطلقون � اï ا�قيقة أنه Æخصيص نسخا وk¹نوا يطلقون � اï ا�قيقة أنه Æخصيص نسخا وkصيص وليس نسخاصيص وليس نسخاصيص وليس نسخاصيص وليس نسخا¹نوا يطلقون � ا....     
 : : : : أحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخأحوال وأنواع النسخ �

يع�  ،ويæبون sذا مثال من القرآن بنسخ ثبوت الع8ة الثن� ،،،،أن هناك نسخ األثقل إ! األخفأن هناك نسخ األثقل إ! األخفأن هناك نسخ األثقل إ! األخفأن هناك نسخ األثقل إ! األخف، ، ، ، ����
قديما ¹ن  ،أن اإلنسان يثبت أمام ع8ة كما جاء b سورة األنفال ثم نسخ أنه يثبت الشخص الثن�

  .أن يثبت شخص أمام اثن� إ! خفف ،صعبا كيف يثبت اإلنسان أمام ع8ة
ÂÂÂÂ ، ، ، ،م ،نسخ األخف إ! األثقلنسخ األخف إ! األثقلنسخ األخف إ! األثقلنسخ األخف إ! األثقلsهود يصومون |شوراء فسأpص� اهللا عليه وسلم رأى ا ðفقالوا  ،ا�



فقال عليه الصالة  ،هذا يوم نñ اهللا فيه موË بن عمران من فرعون فنحن نصومه شكرا هللا
فأخذ العلماء أن صيام يوم  ،فصامه وأمر ا�اس بصيامه )òن أحق بموË منكمòن أحق بموË منكمòن أحق بموË منكمòن أحق بموË منكم(: والسالم

وصيام رمضان الشك أنه أطول وفيه  ،|شوراء ¹ن مأمورا به أول اإلسالم ثم نسخ بصيام رمضان
Ñجهد ومشقه أك.  

óóóó ، ، ، ،ثل بمثله ثقالWثل بمثله ثقالقد ينسخ اWثل بمثله ثقالقد ينسخ اWثل بمثله ثقالقد ينسخ اWقدس إ! الكعبةوخفًة وخفًة وخفًة وخفًة     قد ينسخ اWوجه إ! بيت اkمثل النسخ من ا....    
ôôôô ، ، ، ،ء إ! الÃء إ! القد ينسخ الÃء إ! القد ينسخ الÃء إ! القد ينسخ الÃكما يقول ، أي ينسخ إ! غ� بدلأي ينسخ إ! غ� بدلأي ينسخ إ! غ� بدلأي ينسخ إ! غ� بدل    ،،،،ا بعدها بعدها بعدها بعدهوال يعطى ا�اس حكموال يعطى ا�اس حكموال يعطى ا�اس حكموال يعطى ا�اس حكم    ،،،،±ء±ء±ء±ء    قد ينسخ ال

العلماء مثل نسخ صدقة ا�جوى b أول اإلسالم ¹ن أحدهم ال يستطيع أن ينا÷ الرسول ص� اهللا 
ُموا َنْ�َ يََدْي {{{{ عليه وسلم ويتáم معه حê يقدم صدقه يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر1ُسوَل َفَقد* ِ

1Bَها ا Cف
َ
ُموا َنْ�َ يََدْي يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر1ُسوَل َفَقد* ِ

1Bَها ا Cف
َ
ُموا َنْ�َ يََدْي يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر1ُسوَل َفَقد* ِ

1Bَها ا Cف
َ
ُموا َنْ�َ يََدْي يَا ك يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الر1ُسوَل َفَقد* ِ

1Bَها ا Cف
َ
يَا ك

فZن الصحابة يتناجون مع الرسول ص� اهللا عليه وسلم دون أن  ،بعد ذلك نسخت }}}}ْم َصَدقَةً ْم َصَدقَةً ْم َصَدقَةً ْم َصَدقَةً yََْواكُ yََْواكُ yََْواكُ yََْواكُ 
    .يقدموا صدقة

    .كآية الرجم ، قد تنسخ اkالوة دون ا�كم، قد تنسخ اkالوة دون ا�كم، قد تنسخ اkالوة دون ا�كم، قد تنسخ اkالوة دون ا�كم����
ال ترغبوا عن آباءكم ال ترغبوا عن آباءكم ال ترغبوا عن آباءكم ال ترغبوا عن آباءكم ]]]]         ومنه قول الصديق رx اهللا عنه كنا نقرأ    ،قد تنسخ اkالوة وا�كم معا،قد تنسخ اkالوة وا�كم معا،قد تنسخ اkالوة وا�كم معا،قد تنسخ اkالوة وا�كم معا����

  .واألمثلة كث�ة]فإنه كفرفإنه كفرفإنه كفرفإنه كفر
  لعلماء قالوا كيف أعرف ا�اسخ و7يف نتوصل إ! معرفة النسخ؟لعلماء قالوا كيف أعرف ا�اسخ و7يف نتوصل إ! معرفة النسخ؟لعلماء قالوا كيف أعرف ا�اسخ و7يف نتوصل إ! معرفة النسخ؟لعلماء قالوا كيف أعرف ا�اسخ و7يف نتوصل إ! معرفة النسخ؟اااا

كنت نهيتكم كنت نهيتكم كنت نهيتكم كنت نهيتكم (مثل قول ا�ð ص� اهللا عليه وسلم  ،،،،قالوا منها أن يكون b اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون b اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون b اللفظ ما يدل عليهقالوا منها أن يكون b اللفظ ما يدل عليه    )�
أمرنا بزيارة اWقابر فإنها تذكر7م  ،إذن هذا نسخ وüن قبل نû واآلن )عن زيارة القبور أال فزوروهاعن زيارة القبور أال فزوروهاعن زيارة القبور أال فزوروهاعن زيارة القبور أال فزوروها

Wستعاناآلخرة واهللا ا. 
ÂÂÂÂ((((    امسةrالسنة ا b السنة ا£ا£ة للهجرة ثم جاء b اريخ يذكر مثال أن هذاkامسةأن يذكر الراوي اrالسنة ا b السنة ا£ا£ة للهجرة ثم جاء b اريخ يذكر مثال أن هذاkامسةأن يذكر الراوي اrالسنة ا b السنة ا£ا£ة للهجرة ثم جاء b اريخ يذكر مثال أن هذاkامسةأن يذكر الراوي اrالسنة ا b السنة ا£ا£ة للهجرة ثم جاء b اريخ يذكر مثال أن هذاkمن من من من     ،،،،أن يذكر الراوي ا

    ....اsجرة أو السابعة من اsجرة هذا اتضح وهللا ا�مداsجرة أو السابعة من اsجرة هذا اتضح وهللا ا�مداsجرة أو السابعة من اsجرة هذا اتضح وهللا ا�مداsجرة أو السابعة من اsجرة هذا اتضح وهللا ا�مد
óóóó((((    )))) ýُ أن ýُ أن ýُ أن ýُ تمع � ضاللة((((وووو    ))))ع األمةع األمةع األمةع األمةمِ مِ مِ مِ أنý تمع � ضاللةاألمة الý تمع � ضاللةاألمة الý تمع � ضاللةاألمة الý مع � أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذا     ))))األمة الý مع � أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذاý مع � أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذاý مع � أن هذه اآلية نسخت بآية أخرى أو هذاý

     ....آخر و اþ لك ا�مدآخر و اþ لك ا�مدآخر و اþ لك ا�مدآخر و اþ لك ا�مد    ا�ديث نسخ Ùديثا�ديث نسخ Ùديثا�ديث نسخ Ùديثا�ديث نسخ Ùديث
أختم هذه ا�لقة  ،كث�اعلوم القرآن توسعوا b هذا علوم القرآن توسعوا b هذا علوم القرآن توسعوا b هذا علوم القرآن توسعوا b هذا والعلماء b كتب ا�اسخ واWنسوخ وÆ كتب 

ْو ِمثِْلَها{{{{®تام اآلية وهو قوu تبارك وتعا! 
َ
نَْها أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو ِمثِْلَهانَأ

َ
نَْها أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو ِمثِْلَهانَأ

َ
نَْها أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
ْو ِمثِْلَهانَأ

َ
نَْها أ ِت ِ®َْ�ٍ م*

ْ
يع�  اkفضيلاkفضيلاkفضيلاkفضيلاWقصود هنا بلفظة خ� }}}}نَأ
جل وÆ اآل ،Ùيث أن يكون النسخ إ! أخف ،�اس إن |جاليأ¸ اهللا جل عال بأنفع لكم أيها ا

إذا ¹ن إ! أخف فهذا حصلوه b ا�نيا :®� منها  ،أو ¹نت متساوية ،إذا ¹ن النسخ إ! أثقل
و�ن ¹ن إ! أثقل فهم �تسبون األجر عند اهللا b اآلخرة وأيضا b ا�نيا  ،و�تسبون األجر عند اهللا

فهذا يكون األمر متساوي واألمر هللا سبحانه وتعا! من قبل  ،فا�مد هللا ،هاأو مثل، وما يعملونه
 .ومن بعد

ألن �م اهللا جل وعال ال يتفاضل و�نما هو مثل ليست للتفضيل ليست للتفضيل ليست للتفضيل ليست للتفضيل     "خ�"أن : وهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقولوهناك رأي آخر يقول



ن1 اهللا1َ     ألَْم َيْعلَمْ ألَْم َيْعلَمْ ألَْم َيْعلَمْ ألَْم َيْعلَمْ {{{{وÆ ختام اآلية يقول جل وعال  ،قوu تبارك وتعا! من جاء با�سنة فله خ� منها
َ
ن1 اهللا1َ أ
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